
1 
 

 «Εθνική Σςμμασία για ηο Εμπόπιο» αποθάζιζε η ΕΣΕΕ - Οι 10 ενέπγειερ ηηρ 

Σςνομοζπονδίαρ καηά ηηρ Υποςπγικήρ Απόθαζηρ Κ1-1119/7-7-2014 για ηην καηάπγηζη 

ηηρ Κςπιακάηικηρ Απγίαρ 
 

Σπλεδξίαζε ζήκεξα, 10 ηξέρνληνο, εθηάθησο ην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηεο ΔΣΔΔ γηα λα 

απνθαζίζεη ηα επόκελα βήκαηα ηνπ εκπνξηθνύ θόζκνπ ηεο ρώξαο θαηά ηεο Υπνπξγηθήο 

Απόθαζεο ηνπ Υπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηαο Κ1-1119/7-7-2014, πνπ 

θαηαξγεί ηελ Κπξηαθάηηθε Αξγία ζε εθηεηακέλεο –κε ηνπξηζηηθέο – πεξηνρέο ηεο ρώξαο.  

Τν Σπκβνύιην απνθάζηζε λα πξνρσξήζεη ε Σπλνκνζπνλδία ζε 10 ελέξγεηεο, νη νπνίεο έρνπλ σο 

εμήο: 

 

1. Καηάζεζε αίηεζεο αθύξσζεο ηεο Υπνπξγηθήο Απόθαζεο Κ1-1119/7-7-2014 θαη ησλ 

αζθαιηζηηθώλ κέηξσλ πνπ πξνβιέπεη ν λόκνο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ηζρύνο ηεο.  

2. Δπηζθέςεηο θαη παξαζηάζεηο ζε αξρεγνύο θνκκάησλ, ζε Υπνπξγνύο, βνπιεπηέο, θαζώο 

θαη ζηνλ Αξρηεπίζθνπν θαη ζηνπο ηνπηθνύο Μεηξνπνιίηεο. 

3. Πξσηνβνπιία ηεο ΔΣΔΔ γηα «Εθνική Σςμμασία για ηο Εμπόπιο» κε ΓΣΔΒΔΔ, ΟΙΥΔ, 

ηνπηθά Δπηκειεηήξηα θαη ινηπνύο θνηλσληθνύο, επηρεηξεκαηηθνύο θαη επηζηεκνληθνύο 

θνξείο.  

4. Έθδνζε αθηζέηαο, κε ηνπο ιόγνπο πνπ πξνβάιινπκε γηα ηελ κε ιεηηνπξγία ησλ 

θαηαζηεκάησλ όιεο ηηο Κπξηαθέο ηνπ ρξόλνπ – πέξαλ ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ από ηηο 

ηνπηθέο θνηλσλίεο – θαη αλάξηεζή ηεο ζηηο πξνζήθεο θαη ζηηο βηηξίλεο ησλ 

θαηαζηεκάησλ. 

5. Δπαθή κε όιεο ηηο θαηαλαισηηθέο νξγαλώζεηο κε αίηεκα ζπλεξγαζίαο θαη 

ζπκπαξάζηαζεο γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο Κπξηαθάηηθεο Αξγίαο. 

6. Δλεκέξσζε ησλ πνιηηώλ – θαηαλαισηώλ όηη ε ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ 52 

Κπξηαθέο ην ρξόλν δελ είλαη παξά ην ηειηθό ρηύπεκα γηα ηνλ αθαληζκό ηεο κηθξνκεζαίαο 

ειιεληθήο εκπνξηθήο επηρείξεζεο. 

7. Πξνηξνπή πξνο ηνπο Δκπνξηθνύο Σπιιόγνπο πνπ βξίζθνληαη ζηηο πεξηνρέο ηεο 

Υπνπξγηθήο Απόθαζεο λα επηβεβαηώζνπλ ην σξάξην πνπ είραλ αλαθνηλώζεη πξηλ ηελ 

ππνγξαθή ηεο. 

8. Καηαρώξηζε ησλ ζέζεσλ ηνπ εκπνξίνπ ζηνλ Τύπν, έληππν θαη ειεθηξνληθό, ζε 

παλειιαδηθό θαη ηνπηθό επίπεδν. 

9. Άκεζε επαθή κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, ηνπο λένπο Πεξηθεξεηάξρεο, ηνπο αξκόδηνπο 

Αληηπεξηθεξεηάξρεο θαη ηνπο Γεκάξρνπο, πξνθεηκέλνπ λα απαμηώζνπκε ζηελ πξάμε ηελ 

ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ ηηο 52 Κπξηαθέο. 

10. Δλεξγνπνίεζε από ηνπο Δκπνξηθνύο Σπιιόγνπο ησλ ηνπηθώλ βνπιεπηώλ κε άκεζν 

επηρείξεκα όηη ζα πιεγνύλ νη ηνπηθέο κηθξέο θαη κεζαίεο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. 

 

 

Δπηζπλάπηνληαη ζηε ζπλέρεηα ηα ζηνηρεία ηεο ΔΣΔΔ πνπ επηβεβαηώλνπλ όηη ν ηδίξνο θαη ε  

απαζρόιεζε ζην εκπόξην, από ηελ εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ έσο θαη ζήκεξα, δεν αςξήθηκαν. 
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τοιχεία τθσ ΕΕΕ για τον τηίρο και τθν απαςχόλθςθ ςτο εμπόριο πριν από τθν  

εφαρμογι του μζτρου ζωσ ςιμερα. 

Η ΕΣΕΕ διαθέτει στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι 6 Κυριακές από τον Νοέμβριο 

του 2013 μέχρι και τον Μάιο του 2014, δεν αύξησαν ούτε τον τζίρο, ούτε τον όγκο 

πωλήσεων, ούτε βεβαίως την απασχόληση και τους μισθούς στην ελληνική αγορά. 

Οποιοδήποτε μέτρο και πολιτική θα έπρεπε να συνοδεύεται από μελέτη 

επιπτώσεων η οποία κρίνει και την αποτελεσματικότητα του μέτρου. Πριν την 

αλλαγή των διατάξεων, η κυβέρνηση ανέφερε καλές πρακτικές από το εξωτερικό. 

Σήμερα, όπου υπάρχει ελληνική εμπειρία από το Νοέμβριο του 2013, η κυβέρνηση 

συστηματικά αγνοεί να μελετήσει το φαινόμενο στη χώρα.  

Σε κάθε περίπτωση, ζητούμε άμεσα να μας ενημερώσουν πότε το μέτρο θα 

θεωρηθεί επιτυχημένο και με βάση ποια εξέλιξη ποσοτικών στόχων;;;  

Η πιθανή λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων όλες τις Κυριακές δεν πρόκειται  

να ενισχύσει την απασχόληση εξαιτίας της ιδιαίτερης διάρθρωσης της ελληνικής 

μικρομεσαίας εμπορικής επιχειρηματικότητας. Οι εμπορικές επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στηρίζονται σε σημαντικά υψηλό βαθμό, σε 

σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στην αυτοαπασχόληση και στα συμβοηθούντα 

μέλη. Η επέκταση του ωραρίου λειτουργίας θα οδηγήσει στο άνοιγμα καταστημάτων 

είτε από τους ίδιους τους αυτοαπασχολούμενους και τα συμβοηθούντα μέλη, είτε 

ακόμη και από τους ίδιους τους εργοδότες ώστε να αποφευχθεί το επιπρόσθετο 

κόστος λειτουργίας. Συνεπώς, οι επιπτώσεις στην απασχόληση δεν είναι ούτε 

σημαντικές ούτε διατηρήσιμες στο χρόνο.  

Θα πρέπει να τονιστεί πως  στη χώρα μας σε όλες τις τουριστικές περιοχές τα 

καταστήματα είναι ανοιχτά και τις Κυριακές, με απόφαση των τοπικών 

περιφερειαρχών (καθεστώς που προσιδιάζει δηλαδή το καθεστώς της Ισπανίας και 

της Πορτογαλίας). Επίσης το ιστορικό κέντρο της Αθήνας είναι ανοιχτό και τις 

Κυριακές με το ειδικό σήμα του ΕΟΤ που παρέχεται σε όλες τις επιχειρήσεις που 

λειτουργούν σε τουριστικές ζώνες.  
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ΔΕΙΚΣΗ ΚΤΚΛΟΤ ΕΡΓΑΙΩΝ 

 

Η πτώςη του κύκλου εργαςιών ςυνεχύζεται παρϊ την εφαρμογό του μϋτρου για το 

ϊνοιγμα των εμπορικών καταςτημϊτων τισ Κυριακϋσ. Ειδικότερα, όπωσ προκύπτει από 

ςτοιχεύα για το Δεύκτη Κύκλου Εργαςιών (ΔΚΕ) του Λιανικού Εμπορύου τησ ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο 

τζύροσ των εμπορικών επιχειρόςεων υποχώρηςε κατϊ 2,2% (κατϊ μϋςο όρο) το 

εξϊμηνο Νοϋμβριοσ 2013-Απρύλιοσ 2014 ςυγκριτικϊ με το αντύςτοιχο περςινό εξϊμηνο.  

 

Πίνακασ:  Δείκτθσ Κφκλου Εργαςιϊν ςτο Λιανικό Εμπόριο – Σφγκριςθ Εξαμινων 
(Ζτοσ βάςθσ: 2010=100,0) 

 2013 2012 

Νοζμβριοσ 73,4 73,5 

Δεκζμβριοσ 87,6 93,9 

 2014 2013 

Ιανουάριοσ 70,3 72,4 

Φεβρουάριοσ 70,6 72,0 

Μάρτιοσ 70,9 73,7 

Απρίλιοσ 77,0 74,1 

Μζςοσ όροσ Εξαμινου 75,0 76,6 

(%) Μεταβολι Δείκτθ ςτο 
εξεταηόμενο εξάμθνο 

-2,2% 

 

Θα πρϋπει να ςημειωθεύ πωσ η περαιτϋρω ςυρρύκνωςη του κύκλου εργαςιών ϋλαβε 

χώρα παρϊ τισ ενδεύξεισ για ςταθεροπούηςη τησ ελληνικόσ οικονομύασ και υιοθϋτηςη 

ςειρϊ δομικών αλλαγών, τόςο ςτην αγορϊ εργαςύασ όςο και ςτην αγορϊ προώόντοσ. 

Παρϊλληλα, από τισ αρχϋσ του ϋτουσ εύχαν δημιουργηθεύ ιδιαύτερα θετικϋσ προςδοκύεσ 

για αυξημϋνεσ αφύξεισ τουριςτών, ενώ ο αποπληθωριςμόσ ενύςχυςε ελαφρώσ το 

πραγματικό ειςόδημα. Οι εξελύξεισ αυτϋσ βελτύωςαν το οικονομικό κλύμα και την 

εμπιςτοςύνη των καταναλωτών αλλϊ δεν μετουςιώθηκαν ςε αύξηςη του τζύρου. Η 

κατακρόμνιςη ωςτόςο του διαθϋςιμου ειςοδόματοσ των καταναλωτών ςε ςυνδυαςμό 

με την απαρϊδεκτη υψηλό ανεργύα, την πιςτωτικό αςφυξύα, τισ ιδιαύτερα υψηλϋσ 

φορολογικϋσ επιβαρύνςεισ και την αβεβαιότητα, οδόγηςαν ςε περαιτϋρω υποχώρηςη 

του κύκλου εργαςιών ςτο λιανικό εμπόριο. 
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ΑΠΑΧΟΛΗΗ 

 

Σφγκριςη Δ’ Τριμήνου 2013/Γ’ Τριμήνου 2013 
 

Πίνακασ 1: Στοιχεία Απαςχόλθςθσ ςτον κλάδο του Εμπορίου 
 (Δ’ Τρίμηνο 2013/Γ Τρίμηνο 2013) 

Περίοδοσ 
αναφοράσ 

υνολικι 
Απαςχόλθςθ 

Εργοδότεσ Αυτοαπαςχολοφμενοι Μιςκωτοί 

   Γ’  Τρίμθνο 2013 631.700 70.300 166.500 357.500 

   Δ’ Τρίμθνο 2013 616.400 66.200 164.200 350.100 

Μεταβολι ςε   
απόλυτα μεγζκθ 

-15.300 -4.100 -2.300 -7.400 

Πθγι: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   -  Ζρευνα Εργατικοφ Δυναμικοφ  Αϋ Τρίμθνο 2014 - 

 

 Συνολική απαςχόληςη ςε Εμπόριο: Κατά τθ διάρκεια του Γϋ Τριμινου του 2013, περίοδοσ κατά τθν 

οποία δεν είχε τεκεί ςε εφαρμογι ο νόμοσ (Ν. 4677/2013) για το άνοιγμα των καταςτθμάτων τισ 

Κυριακζσ, παρατθρείται πωσ θ ςυνολικι απαςχόλθςθ ςτον κλάδο του Εμπορίου (Χονδρικό, Λιανικό και 

Εμπόριο Αυτοκινιτων)ιταν υψθλότερθ κατά 15.300 άτομα (631.700 άτομα), ςε ςφγκριςθ με εκείνθ 

του Δϋ Τριμινου του 2013 (616.400), όπου τουλάχιςτον για το Νοζμβριο και το Δεκζμβριο, 

εφαρμόςτθκαν πλιρωσ οι διατάξεισ του εν λόγω Νομοςχεδίου (άνοιγμα των καταςτθμάτων 3 

Κυριακζσ). 

 Εργοδότεσ: Ακόμθ ζνα ςτοιχείο που χριηει ςχολιαςμοφ, αφορά ςτθ μείωςθ του αρικμοφ των 

εργοδοτϊν μεταξφ Γ’ και Δ’ Τριμινων του 2013 κατά 4.100 άτομα ςτον κλάδο του Εμπορίου, μία 

παράμετροσ θ οποία αποκτάει ακόμθ μεγαλφτερθ αξία αν αναλογιςτεί κάποιοσ το γεγονόσ πωσ από 

τθν πρϊτθ κι όλασ περίοδο εφαρμογισ του Νόμου, διαφαίνονται οι επιηιμιεσ ςυνζπειεσ, τόςο ςε 

κοινωνικό όςο και ςε οικονομικό επίπεδο, του ανοίγματοσ των καταςτθμάτων τισ Κυριακζσ και τθσ 

απελευκζρωςθσ του ωραρίου. 

 Αυτοαπαςχολοφμενοι: Τζλοσ, οι καταςτροφικζσ ςυνζπειεσ του Νόμου 4677/2013 επαλθκεφονται και 

από τθ ςυρρίκνωςθ του αρικμοφ των αυτοαπαςχολουμζνων ςτο Εμπόριο (από 166.500 ςτο Γϋ Τρίμθνο 

του 2013 ελαττϊκθκαν ςτισ 164.200 κατά τθ διάρκεια του Δϋ Τριμινου 2013), ςυντελϊντασ ςε μεγάλο 

βακμό ςτθ διαιϊνιςθ και ςτθν ιςχυροποίθςθ του φαινομζνου των κλειςτϊν επιχειριςεων/λουκζτων. 

 

 Μιςθωτή απαςχόληςη: Η αναποτελεςματικότθτα των νζων ρυκμίςεων τθσ αγοράσ, όςον αφορά ςτθν 

τόνωςθ τθσ απαςχόλθςθσ ςτον κλάδο του εμπορίου, επιβεβαιϊνεται από τθν παράκεςθ των ςτοιχείων 

τθσ μιςκωτισ απαςχόλθςθσ ςτον κλάδο.  Σφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι  μιςκωτοί 

απαςχολοφμενοι ςτο Δ’  Τρίμθνο του 2013 (350.100) υπολείπονταν ςε ςφγκριςθ με εκείνουσ του Γ’  

Τριμινου του ίδιου ζτουσ (357.500) κατά 7.400 εργαηομζνουσ, γεγονόσ που διαψεφδει 

κατθγορθματικά όλουσ εκείνουσ που υποςτιριηαν πωσ θ απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ κα αποτελοφςε 

ςθμαντικό κίνθτρο ενκάρρυνςθσ των προςλιψεων ςτον κλάδο/ειςόδου νζων ατόμων ςτθν αγορά 

εργαςίασ. 
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Σφγκριςη Α’ Τριμήνου 2014/Γ’ Τριμήνου 2013 
 

Πίνακασ 2:  Στοιχεία Απαςχόλθςθσ ςτον κλάδο του Εμπορίου 

(Α Τρίμηνο 2014/Γ’ Τρίμηνο 2013) 

Περίοδοσ 

αναφοράσ 

υνολικι 

Απαςχόλθςθ 
Εργοδότεσ Μιςκωτοί 

   Γ’  Τρίμθνο 2013 631.700 70.300 357.500 

   Α’ Τρίμθνο 2014 621.100 65.200 349.900 

Μεταβολι ςε   

απόλυτα μεγζκθ 
-10.600 -5.100 -7.600 

Πθγι: ΕΛ.ΣΤΑΤ.   -  Ζρευνα Εργατικοφ Δυναμικοφ  Αϋ Τρίμθνο 2014 - 

 

 Συνολική απαςχόληςη ςε Εμπόριο: Στθ διάρκεια του Α’  Τριμινου 2014, χρονικό διάςτθμα ςτο οποίο 

οι διατάξεισ του Νόμου 4177/2013 ζχουν τφχει πλιρουσ εφαρμογισ από τουσ φορείσ τθσ αγοράσ, θ 

εικόνα τθσ ςυνολικισ απαςχόλθςθσ, ςυγκρινόμενθ με το Γ’ Τρίμθνο του 2013, ςυνεχίηει να βαίνει 

μειοφμενθ, κατά 10.600 άτομα.  

 Εργοδότεσ:  Η πτωτικι τάςθ του αρικμοφ των εργοδοτϊν ςτον κλάδο του Εμπορίου, δεν ανεκόπθ οφτε 

ςτο Αϋ Τρίμθνο του ζτουσ που διανφουμε, καταρρίπτοντασ τα ςακρά και αβάςιμα επιχειριματα των 

εμπνευςτϊν τθσ κατάργθςθσ τθσ Κυριακάτικθσ Αργίασ. Είναι ενδεικτικό πωσ θ ςυρρίκνωςθ των 

εργοδοτϊν κατά 5.100 άτομα (Γ’ Τρίμθνο 2013/Α’ Τρίμθνο 2014) αποςτερεί ςθμαντικοφσ πόρουσ όχι 

μόνο από τα κρατικά ταμεία (ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, Εφορία), αλλά ταυτόχρονα αποτυγχάνει να αντιμετωπίςει το 

πρωταρχικισ ςθμαςίασ ηιτθμα τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ, εκείνο τθσ ανεργίασ.  

 

 Μιςθωτή απαςχόληςη:  Η αποτυχία ενδυνάμωςθσ του απαςχολοφμενου αρικμοφ τθσ  ςυγκεκριμζνθσ 

εργαςιακισ ομάδασ, κατόπιν των νομοκετικϊν ρυκμίςεων απελευκζρωςθσ τθσ αγοράσ μετά και τθν 

ζλευςθ δφο διαδοχικϊν εξαμινων, καταδεικνφει τθν αδυναμία προςδιοριςμοφ και επίλυςθσ των 

πραγματικϊν προβλθμάτων τθσ αγοράσ,  από τθν πλευρά των αρμόδιων κρατικϊν υπθρεςιϊν, με 

ςυνζπεια ο αρικμόσ των μιςκωτϊν να καταγράψει μείωςθ τθσ τάξεωσ των 7.600 ατόμων, ςτο χρονικό 

διάςτθμα μεταξφ Γ’ Τριμινου 2013 και Α’ Τριμινου 2014. 

 

 

 


